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HYPOTESE-KORT
Til understøttelse af denne vejledning kan det tilhørende værktøj findes som skabelon og case på
Digitale-forretningsmodeller.dk

Praktisk information
Afsæt 5-20 minutter til at udfylde værktøjet Hypotese-kort (én hypotese pr. kort).
3-7 personer fra virksomheden samles til at gennemgå, hvilke udestående spørgsmål og antagelser
som endnu er ubesvarede i forretningsmodellen. Det vil være en stor fordel at lade medarbejdere
med forskellig faglighed deltage i denne proces, da dette vil bringe flere antagelser i spil, samt
understøtte drøftelserne af hvordan hypoteserne kan testes.
Der skal bruges en stak print af værktøjet Hypotese-kort og en pen til hver deltager. Det anbefales
stærkt at gennemføre analysen på papir fremfor på computer, da det er langt mere fleksibelt og i
højere grad opfordrer til interaktion.

Vejledning trin-for-trin

1. Start gerne mødet med, at I alle har lidt tid til at brainstorme frit om, hvilke ubesvarede
spørgsmål og antagelser I ser. Alle har en stak hypotese-kort og kan skrive antagelsen i toppen
af kortet i feltet ‘hypotesens navn’.
2. Herefter drøftes det frit mellem deltagerne, hvad der findes af antagelser, der ligger til
afklaring. Hvis flere af jer har lavet kort på samme antagelse, kan de samles på ét kort. Alle
kort gives en dato for udarbejdelse.
3. Nu kan hypotesen formuleres. Det skal være klart, entydigt og på en måde, hvor kernen i den
oprindelige antagelse er tydelig for alle.
4. Herefter skal der redegøres for hvad, der vil bevise hypotesen. I samme felt beskrives også
hvordan; en specifik test, hvorved dette kan bekræftes eller afkræftes.
5. Alt efter hvad der skal testes og hvordan, vælger I sammen de eller de bedst egnede
person(er) til at foretage testen. Navnet bliver anført i bunden af hypotese-kortet.
6. Herefter vil hypoteserne blive testet med den valgte testmetode. Dette er forudsætning for at
kunne udfylde de resterende elementer af Hypotese-kortet.
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7. Resultatet af testen noteres i det sidste felt som en konklusion på, hvorvidt hypotesen var
sand eller falsk. Ligeledes noteres det også, hvad I lærte af testen, fx hvis testen var negativ,
men der var indikationer i retning af, at andet kunne være en mulig løsning. Dermed bliver
disse læringer en vigtig del af det videre arbejde i virksomheden.
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